
                  

 

Nota de premsa  

 
Oberta la consulta preliminar al mercat  

per als projectes finançats per la convocatòria 
de Compra Pública d’Innovació en Salut al Parc Taulí 
 

El Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí preveu la realització de la licitació amb 
l'objectiu d'incorporar innovació a l'àmbit sanitari. 

Per tal de preparar aquestes licitacions, s'ha obert una consulta preliminar al mercat 
d'acord amb els requisits de la Compra Pública d’Innovació per informar sobre aspectes 
clau del procés posterior de licitació, i així poder aconseguir la participació de les parts 
interessades i conèixer la visió i l'oferta del sector. Els objectius de la consulta preliminar 
al mercat són: 

- Informar sobre el procés de licitació, per poder aconseguir la més àmplia participació de 
les parts interessades. 

- Conèixer les característiques tècniques i la qualitat de les solucions proposades pel 
mercat. 

- Permetre als interessats formular comentaris i suggeriments que siguin considerats per 
l'òrgan de contractació per la preparació de la licitació. 

 

En total cinc projectes, tres individuals i dos en col·laboració amb altres hospitals 
catalans, seran co-finançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER): 

 
• Feeding Care: Sistema d'informació i suport a l'alletament en els hospitals 

(vídeo) 
o Enllaç a la CPM 
o Data límit de participació: 16/09/2019 

 
 

• Sistema de monitoratge de la perfusió intestinal en cirurgies colorectals per a la 
millora de la qualitat de vida del pacient i la prevenció de riscos quirúrgics 
associats (vídeo) 

o Enllaç a la CPM 
o Data límit de participació: 16/09/2019 

https://www.youtube.com/watch?v=WlFndel03Kg
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCtn&idDoc=50316417&lawType=2
https://www.youtube.com/watch?v=5Jeje06mqnM
https://www.youtube.com/watch?v=5Jeje06mqnM
https://www.youtube.com/watch?v=5Jeje06mqnM
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCtn&idDoc=50286567&lawType=2


 
• Transformació digital del sistema de triatge d'urgències hospitalàries aplicant 

Intel·ligència Artificial (vídeo) 
o Enllaç a la CPM 
o Data límit de participació: 16/09/2019 

 
 

• Projecte Crític - ContAs: Millora de l'atenció als malalts crítics mitjançant una 
assistència precoç (vídeo) per a l'Hospital Universitari de Bellvitge i Parc Taulí. 

 
 

• Unitat d'Excel·lència en Diabetis (vídeo) Hospital de Sant Joan de Déu i Parc Taulí. 
o Enllaç a la CPM 
o Data límit de participació: 08/08/2019 a les 15h. 

 
 

 
 

 

------------------------------------------------------ 
Sobre el Parc Taulí 

El Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell és un consorci públic de la Generalitat de 
Catalunya que gestiona set centres: l’Hospital de Sabadell, l’Albada Centre Sociosanitari, Salut 
Mental Parc Taulí, Atenció Primària Parc Taulí, Atenció a la Dependència Parc Taulí, UDIAT Centre 
Diagnòstic i Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, aquest darrer mitjançant societat instrumental 
participada al 100% per la Corporació. 

Les institucions del Parc Taulí reben el suport de la Fundació Parc Taulí en aspectes de recerca, 
innovació i docència, en la formació científica i mèdica dels professionals i, en general, en el 
desenvolupament dels coneixements que sustenten el model assistencial. El Parc Taulí és Unitat 
Docent de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

El Consell de Govern del Parc Taulí  està integrat per sis representants de la Generalitat de 
Catalunya, dos de l’Ajuntament de Sabadell i un de la UAB. 

El Parc Taulí dóna assistència a uns 400.000 ciutadans de Sabadell i d’altres 8 municipis del 
Vallès Occidental Est. Hi treballen més de 4.000 professionals. 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Per a més informació: 

Departament de Comunicació i Multimèdia del Parc Taulí  
Telèfon directe: 93 745 83 80 
comunicacio@tauli.cat 
www.tauli.cat 

Més informació i vídeos explicatius dels projectes al nostre web: 
ACCÉS >>> 

https://youtu.be/pnd6h8Vf6E4
https://youtu.be/pnd6h8Vf6E4
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCtn&idDoc=50405947&lawType=2
https://www.youtube.com/watch?v=h5XdEk4miHE
https://www.youtube.com/watch?v=h5XdEk4miHE
https://www.youtube.com/watch?v=QExmSHK3Hv4
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCtn&idDoc=49608789
mailto:comunicacio@tauli.cat
http://www.tauli.cat/
http://www.tauli.cat/i3pt/i3pt-fundacio/projectes-en-curs
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